
Vklouznout do střevíčků, nasadit úsměv a hurá na parket! 

Dne 6. prosince 2019 v 19:00 hodin se v Jupiter clubu konal Barevný ples absolventů tanečních 

kurzů pod vedením Vlasty Buryanové.  

Mnohým z nás začaly přípravy na ples již brzy po poledni. Několikahodinové chystání strávené 

zkrášlováním a zdokonalováním se rozhodně vyplatilo. Zbývají poslední detaily. Už stačí jen 

vklouznout do střevíčků, nasadit úsměv a hurá na parket! 

Krátce před sedmou hodinou vcházím do sálu a mé oči jsou ihned okouzleny spoustou barev 

všude kolem. Všichni vypadají nádherně a já se cítím jako princezna na královském bále. Za 

chvíli začíná program, a proto jdu rychle najít svého prince na úvodní mazurku a první taneční 

sérii. 

Mazurka, waltz, polka i valčík jsou přes selhávání techniky úspěšně za mnou a já mám chvíli na 

odpočinek. O přestávkách mezi jednotlivými sériemi si totiž tanečníci rozdávají dárky. 

Abychom pobavili sebe i přihlížející, já se svými spolužáky jsme se navzájem obdarovali balíčky 

hladkých mouk.  

Do dalšího programu jsou pro obveselení zúčastněných zařazeny netradiční tance jako 

Mašinka, slavná Macarena, Coco Jambo nebo sirtaki. Mohou se tak zapojit i naši rodiče, 

sourozenci, kamarádi, babičky nebo dědečci. 

Poté přichází očekávaný zlatý hřeb celého večera, a to taneční soutěž absolventů. Třináct 

vybraných párů se postavilo před všechny hosty a nyní bojují o postup do finálového kola 

a následně o korunu nejlepšího tanečního páru. Sledovat celou soutěž je opravdu pastva pro 

oči. Moc mě zajímají pocity zúčastněných soutěžících, a proto jsem se rozhodla položit pár 

otázek jedné z finalistek – Adéle Pistrichové. 

Adi, připravovala ses na soutěž? 

Zkoukla jsem spoustu tanečních videí. S mým tanečníkem jsme chtěli zkusit i nové kroky, 

například v jivu. Vzápětí jsme ale pochopili, že ani jeden z nás nemá takové schopnosti, 

abychom to dotáhli do konce. 

Byla jsi při tančení před publikem nervózní? 

Ano, a to hodně. Myslím, že takhle vystresovaná jsem dlouho nebyla. Po většinu večera se mi 

v hlavě honily myšlenky jen ohledně soutěže, a z toho důvodu jsem vůbec nevnímala program 

a dění kolem sebe. Podpora mých přátel z 6. A a 8. A pro mě byla velmi důležitá a byla mi 

nápomocná, ale soutěže bych se už víckrát zúčastnit nechtěla. 

V jakém tanci jsi si nejjistější? 

Všechny mi jdou stejně dobře. 😊 

Celá akce se pomalu blíží ke konci a já se snažím protancovat a užít si každou zbývající minutku. 

Kolem dvanácté hodiny se s plesem loučím závěrečným waltzem a sice s bolavýma nohama, 

ale nezapomenutelně krásným zážitkem, opouštím taneční parket. Na tento kouzelný večer 

budu vzpomínat ještě hodně dlouho. 
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Tanečníci z 6. A se svými nadílkami. Foto: Tereza Zmrhalová 


